
 

Ακινα, 5 Οκτωβρίου 2020 

Επίκαιρη Ερϊτηςη 

Προσ τον κ. Υπουργό Εργαςίασ & Κοινωνικϊν υποθζςεων  

Θζμα: «Χωρίσ ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τα παιδιά ςε ανάδοχεσ οικογζνειεσ» 

«Το όραμά μασ για μια νζα πολιτική, για την αναδοχή και την υιοθεςία, είναι παιδοκεντρικό. Στόχοσ ήταν και 

παραμζνει η αποκατάςταςη των 1.747 παιδιϊν που διαβιοφν ςε ιδιωτικζσ, δημόςιεσ και εκκληςιαςτικζσ δομζσ 

παιδικήσ προςταςίασ» ανζφερε θ υφυπουργόσ Εργαςίασ, ενθμερϊνοντασ τθν αρμόδια κοινοβουλευτικι 

επιτροπι ςτισ 9/7/2020, για τθ διαδικαςία και τα ςτάδια μζχρι τθν τελικι τοποκζτθςθ του κάκε παιδιοφ ςε 

οικογζνεια. 

Η Διακιρυξθ των δικαιωμάτων του παιδιοφ από το Ηνωμζνα Ζκνθ (1959) επιβάλλει πωσ κάκε παιδί –μεταξφ 

των άλλων- κα απολαμβάνει τα δικαιϊματα τθσ κοινωνικισ αςφάλειασ κακϊσ και το δικαίωμα να μεγαλϊνει 

και να αναπτφςςεται με υγεία. Ο Ν. 4538/2018, άρκρο 8, παρ. 3 αναφζρει «Ο ανήλικοσ που τοποθετείται ςε 

ανάδοχο γονζα και για όςο χρονικό διάςτημα διαρκεί η αναδοχή, καλφπτεται ιατροφαρμακευτικά από τον 

αςφαλιςτικό φορζα του αναδόχου γονζα.»  

Ωςτόςο, τα περιςςότερα παιδιά που διαβιοφν ςε δομζσ προςταςίασ δεν ζχουν Αρικμό Μθτρϊου Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ) και ςυνεχίηουν να μθν ζχουν μετά τθν τοποκζτθςι τουσ ςε ανάδοχθ οικογζνεια. Ζτςι είναι 

αόρατα για το δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ αλλά και - κακϊσ μεγαλϊνουν- ςε άλλεσ πτυχζσ τθσ κοινωνικισ τουσ 

ηωισ. Όταν ζνα παιδί τοποκετείται ςε μια ανάδοχθ οικογζνεια τότε οι ανάδοχοι γονείσ υπογράφουν αρχικά 

‘Ιδιωτικό Συμφωνθτικό Αναδοχισ’ με το Υπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Κζντρο Κοινωνικισ 

Πρόνοιασ ςτο οποίο μεταξφ άλλων αναφζρεται: «Αντικείμενο τησ αναδοχήσ αποτελεί η εν γζνει φροντίδα, 

ανατροφή, διατροφή, παροχή ςτζγαςησ, ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ, παροχή εκπαίδευςησ και γενικά η 

κάλυψη όλων των βιοτικϊν, πνευματικϊν, κοινωνικϊν, ψυχοςυναιςθηματικϊν αναγκϊν του, οι οποίεσ 

απορρζουν από την ηλικία του και τισ τυχόν ιδιαιτερότητζσ του.»  

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργόσ: 

1. Προτίκεται να εκδϊςει διευκρινιςτικι/ εφαρμοςτικι εγκφκλιο ςχετικά με τα ηθτιματα που 

ζχουν προκφψει ςτθν παρ. 3, άρκρο 12 του Ν. 4538/2018 και να εκδϊςει άμεςα ΑΜΚΑ για όςα 

παιδιά βρίςκονται ςε ανάδοχεσ οικογζνειεσ και ςε δομζσ προςταςίασ;  

2. Δεδομζνου ότι τα παιδιά -και οι ανάδοχοι γονείσ- ζχουν ανάγκθ από τθ ςτιριξθ διαφόρων 

επαγγελματιϊν (ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ ψυχολογικι, λογοκεραπεία, εργοκεραπεία, 

παιγνιοκεραπεία κλπ) και το υπουργείο δεν παρζχει κανζνα πλαίςιο ςτιριξθσ μετά τθν 

τοποκζτθςθ, κεωρεί ότι το επίδομα των 260 € είναι αρκετό για να καλφψει όλεσ αυτζσ τισ 

κρίςιμεσ ανάγκεσ; 

 

Ο ερωτϊν Βουλευτήσ 

 

Κρίτων Αρςζνησ 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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